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Als we ons leven op God richten,  
komen ook medemensen in beeld. 
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Diensten 
 
I.v.m. ziekte van Ds. Van Driel worden de diensten in september door gastpredikanten vervuld. 
Op  6 september zal voorgaan: Mevr. Ds. G. Loeve uit Apeldoorn. Na de dienst is er ook 
weer koffie en thee in het Jeugdhuis. 
Op 13 september zal voorgaan: Mevr. Ds. L.E. Bassa uit Voorst. 
Op 20 september is het de jaarlijkse Startzondag met medewerking van O.L.T.O. Het 
verdere programma kunt u elders lezen in dit blad. In deze dienst zal voorgaan: Ds. E. 
Rijks uit Twello. 
Op 27 september zal voorgaan: Mevr. Ds. P.A. Eijgenhuis-de Kool uit Kampen. 
Denkt u er aan: In september beginnen we weer om 10.00 uur. 
Wij wensen u goede en gezegende diensten. 
 

Afwezigheid Ds. Van Driel 
 
Ds. Van Driel is voor onbepaalde tijd met ziekteverlof. Wij wensen hem beterschap en bovenal 
Gods nabijheid toe. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba, Mevr. 
E.H. Nieuwenhuis. Tel. 055-5052072. 
 
 

Nieuwe Ambtsdrager 
 
In het julinummer is aangekondigd, dat mevr.  Bernadette Paping op 27 september a.s. bevestigd zou worden 
als ouderling-kerkrentmeester. 
Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de benoeming van Mevr. Bernadette Paping. 
Maar i.v.m. ziekte van Ds. Van Driel zal de bevestiging worden uitgesteld tot nader te bepalen datum. 
 
Afscheid als ambtsdrager. 
In dat zelfde artikel is ook aangekondigd, dat Chris van Oorspronk in diezelfde dienst afscheid zou nemen als 
ouderling-kerkrentmeester. 
We zijn blij dat Chris van Oorspronk zijn werkzaamheden zal blijven doen tot het moment dat er in de kerk 
officieel afscheid van hem genomen zal worden. 
 

Diaconie 
 
20 september 2015 Collecte Vredeswerk “Vrede verbindt” 
Elke dag horen we in de media over conflicten en oorlog. In 
de Vredesweek vraagt de Protestantse Kerk aandacht voor 
de vredesprojecten van Kerk in Actie en van PAX. Zoals in 
Mali, een door oorlog en tegenstellingen verscheurd land. 
De radicale islam is hier sterk in opkomst en moslims en 
christenen wantrouwen elkaar. Met steun van Kerk in Actie 
maakt een christelijke journalist samen met een imam 
radioprogramma’s over vrede en verzoening en bereiken 
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daarmee duizenden mensen. In Zuid-Sudan stichtte Bisschop Taban met steun van PAX het vredesdorp Kuron. 
Verschillende bevolkingsgroepen bouwen vanuit dit dorp samen aan vrede en gerechtigheid. Met de opbrengst 
van de collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. 
Op dit moment zijn er 53 “conflicten” in de wereld. Bron Conflictenteller.nl, zie de kaart. 
 

Kerkrentmeesters 
 
Mazzelschuur 
Zoals altijd op de 1e zaterdag van de maand bij Van Ee, Voorsterweg 56. Van 10.00 – 12.00 uur. 
Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en ook te verkopen, want daar 
gaat het natuurlijk om! 
Komt u gerust eens kijken, het is er altijd druk en gezellig en velen weten de weg inmiddels 
te vinden. 
U bent van harte welkom. Opbrengst augustus 2015: € 367,15.  
 
Vrijwilligers onderhoud kerkhof: 
Elke 1e donderdagmorgen van de maand. Aanvang 08.30 uur. Bij slecht weer : 2e donderdagmorgen van de 
maand. 
 
Collectes: 
Zondag 6 september 2015: Collecte Protestantse Kerk Missionair Werk en 
Kerkgroei 
Help de nieuwe kerk in Jorwerd 
Vandaag collecteren we voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk. We vragen uw aandacht voor 
Nijkleaster, pioniersplek in Jorwerd op het Friese platteland. Deze pioniersplek zoekt naar nieuwe wegen voor 
inspiratie en zingeving. De grote wens is om in Jorwerd een klooster te realiseren waar mensen zich in alle 
rust kunnen terugtrekken en elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en gesprek, in stilte en 
wandeling. Er zijn nu al wekelijkse kloostervieringen met een wandeltocht en 
maandelijkse Nijkleasterdagen. Binnen afzienbare tijd is een locatie voor 
overnachtingen beschikbaar waardoor mensen die zoeken naar inspiratie en 
gemeenschap er langer kunnen verblijven. Uw bijdrage aan de collecte maakt deze plek 
voor mensen binnen en buiten de kerk mogelijk. 
 
Zondag 27 september 2015 
De eindcollecte wordt bestemd voor de restauratie van de muur en het hekwerk rondom kerk en kerkhof. 
 
Giften 
Wij ontvingen giften van mevr. O € 20,--, van NN € 20,--, van NN € 20,-- en van NN € 100,-- van NN € 50,--, 
voor rest. muur en hekwerk kerkhof 
 
Oud IJzer Inzamelingspunt  
Locatie Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken). 
Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om dat te brengen, dan vragen wij u contact op te nemen met één van de 
vijf onderstaande oud-ijzervreters, want dan komen wij het graag in overleg halen. 
Jan Brugman 055-5051458 
Ap Kobussen 055-5051136 



 
Kontaktblad Loenen 

 
4 

Jan Nijhof 055-5051028 
Henk Kok 055-5051102 
Chris van Oorspronk 06-21271999 
Opbrengst 14 juli: € 69,60 en 5.08: € 128,25. 
De Oud IJzer Inzamelingsactie is een samenwerking van de beide Kerken in Loenen.	  
	  

Startzondag 20 september 
 
Startzondag kerkelijk jaar 2015/2016 d.d. 20 september a.s. om 10.00 uur in de PKN kerk te Loenen. 
Dit jaar is het thema “ Goede buren” 
Tijdens de dienst willen we hier al een start mee maken. Ds. Emma Rijks 
uit Twello zal dan voorgaan in een dienst voor jong en oud met 
medewerking van OLTO.  Aansluitend zal OLTO tijdens het koffiedrinken 
in het Jeugdhuis nog enige nummers spelen. 
Na het koffiedrinken, gaan we op bezoek bij onze ‘ buren’, de katholieke 
kerk en Shiva. Kom zo veel mogelijk op de fiets. Voor hen die niet kunnen 
fietsen, staat er een auto klaar. De jongeren krijgen de mogelijkheid de 
route per step af te leggen. Gezellig bijpraten in het Jeugdhuis mag 
natuurlijk ook. Aansluitend aan de bezoekjes gaan we rond 13.15 uur aan tafel. Graag horen we van u of u wat 
wilt maken voor de koffie of de lunch? Dit kan bij Ilja Waszink mail2waszink@gmail.com (055-5416965) of bij 
Bernadette Paping papco@upcmail.nl (055-5416965) 
Een goede gelegenheid dus om elkaar te ontmoeten en een start te maken in een kerkelijk jaar dat voor ons 
ligt.   
Tijdens het kerkelijk jaar willen we het thema ‘Goede buren’ nog een aantal keren terug laten komen. Zo is er 
4 oktober een Top 2000 kerkdienst in Spritzhs. (Zie voor meer info elders in het kontaktblad.) 
Hebben we met Pinksteren een gezamenlijke dienst met de Rooms Katholieke kerk. 
Gaan we op bezoek bij het Boeddhistisch centrum om van hen een uitleg te krijgen en in gesprek te gaan over 
wat ons bindt.  
En hopen we rond het schaapsscheerdersfeest weer een kerkdienst te kunnen houden bij de Schaapskooi.  
Voor hen die nog een leuk idee hebben over wat we kunnen doen in het kader van dit thema: meld je aan bij 
Ilja of Bernadette. 
Komt allen.  Tot de 20ste Bernadette en Ilja. 
 

De zonnebloem – nationale ziekendag en collecte 
 

In het weekend van 13 september is het Nationale Ziekendag, een actie van de Zonnebloem 
die landelijk haar aandacht krijgt. Een zin uit het thema van dit jaar is;                                             
               “niet alles kan, maar samen kun je meer dan alleen”                                                                                                                                                   
De meesten van u zijn inmiddels al wel bekend met het werk van de Zonnebloem. Ook wij 
zullen dit jaar weer onze aandacht schenken aan de Nationale Ziekendag. In het weekend 
van 13 september zullen onze medewerkers verschillende mensen verrassen met een 

bezoekje en een bloemetje. 
 Collecte:  
In beide kerken in Loenen zal ook aandacht geschonken worden aan de Nationale Ziekendag. Na afloop van de 
dienst van 10.00 uur in de Protestante Kerk en ook van de dienst van 10.00 uur in de RK Kerk, zullen enkele van 
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onze medewerkers klaarstaan voor een collecte. We hopen dat u door middel van uw gave ons steunt in de 
gemaakte kosten. 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ons werk, u kunt altijd contact opnemen met onderstaande 
namen, hartelijke Zonnebloem-groeten,  
Stefie Eijmans. 
Voorzitster: Dicky Verheul, telf. 055 5051360                                                                                                 
Bestuurslid bezoekwerk: Annie Rutten, telf. 055 5052196 
 

Kopij volgend nummer  
 
Voor het oktober nummer 2015 dient de kopij binnen te zijn:  
 

1. In de postbus uiterlijk donderdag 10 september bij het 
parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) 

 
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 september 2015 

 
3. kontaktbladloenen@online.nl in een word bestand, zonder 

tekst opmaak. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 
 
 

Top 2000 Kerkdienst voor jong en oud in Spritshz 
 
De Top 2000, die altijd rond de kerst wordt opgesteld, bevat veel ontroerende, inspirerende en/of 
christelijke liedjes die naar onze mening heel goed in een kerkdienst passen.  

Daarom wordt op 4 oktober a.s. Spritshz omgetoverd tot een Top 2000 aGoGo cafe 
waar we een Top 2000 kerkdienst gaan houden. Drs. Bulens zal het uur aan elkaar 
praten. 
Spritshz is vanaf 15.30 open en de dienst begint om 16.00 uur. Rond 17.00 uur zal de 
nummer 1 bekend worden gemaakt. Aansluitend is er gelegenheid om na te praten.   
Om het een geslaagde dienst te laten worden hebben wij u/jou stem nodig.  
Via ons Facebookaccount “ top2000loenen” kun je je top 5 van jouw favoriete 

nummers op de tijdlijn zetten. Heb je geen facebook of wil je liever anders stemmen, dan kan dit via het 
inlegvel in het kerkblad of via de mail naar: top2000loenen@hotmail.com. 
Breng je stem voor 27 september uit !! en kom 4 oktober naar deze unieke meeting. 
Tot dan! PKN Loenen (Veluwe) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kontaktblad Loenen 

 
6 

In Memoriam 
 
Op 16 juli is Johan Bouwmeester overleden. Hij woonde aan de H.A. Grizellstraat 14 in Eerbeek. Jarenlang is 

hij kerkrentmeester geweest van onze Protestantse gemeente in Loenen. Op dinsdag 21 juli 
vond de afscheidsdienst plaats in onze kerk waarna wij hem begraven hebben op de 
algemene begraafplaats aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek. Tijdens de dienst klonken de 
woorden van Geloof, Hoop en Liefde. 
Wij hopen dat de familie die achterblijft in liefde met elkaar verbonden blijft en wensen 
hen kracht en sterkte toe nu zij zonder Johan verder moeten.  
 

Verjaardagen 
 
Mevrouw M. Paalman -Brom, wonende aan de Derk Mulderweg , hoopt 5 september a.s. de gezegende leeftijd 
van 90 jaar te bereiken. 
Van harte gefeliciteerd en een heel fijne dag toegewenst. 
 
Op  8 september hoopt de heer T.B.O.C. Roelofs 85 jaar te worden. Corn. Hendrixstraat 89, 7371 AS Loenen 
Gld. Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 
Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben. 
Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.	  
 

Colofon 
 
Protestantse gemeente: 
Predikant  :  Ds. J.W.C. van Driel  Tel. 5051350 
Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 
Bankrekeningnummers: 
Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168 
Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 
Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176 
Website: www.pknloenenveluwe.nl. 
HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-
Eerbeek 
H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 
H.Geestkerk, Lorentzstraat 20, 6961XL Eerbeek 

 
Bankrekeningnummers RK Kerk: 
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 
 
Locatie secretariaat 
Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  
10.00-12.00 uur.  
Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 
e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 
 
Pastoraatsgroep 
Gerda Havekes        liturgie    tel: 055-505175

 
 
Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167.  Email:  janneke.chris@gmail.com 
Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara. 
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kleurplaat – De Heer roept Samuel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Overdenking – Willem Klomp
 
De maand augustus is alweer bijna voorbij en 
evenzo de vakantietijd voor de meesten van ons. 
Sommigen van ons zullen buiten de landsgrenzen 
geweest zijn, anderen in het binnenland of gewoon 
thuis. Zelf ben ik naar Griekenland geweest iets 
ten zuiden van Thessaloniki (Saloniki) in de 
landstreek Centraal Macedonie. Thessaloniki is ook 
bekend van de bijbel. De apostel Paulus schreef 
twee brieven aan de Thessalonicenzen, de 
bewoners van Thessaloniki. De kerk van 
Thessaloniki is door Paulus gesticht tijdens zijn 
tweede missiereis. De meeste aanhang kreeg de 
nieuwe kerk van Christus onder de niet Joden. Dit 
wekte de afgunst van de Joodse gemeenschap en 
zo werden de eerste Christenen door de Joden 

vervolgd toen Paulus met zijn gevolg uit 
Thessaloniki vertrokken was. Waar gaat de eerste 
brief over? De komst van de Heer is een 
inspirerende bemoediging voor de jonge gelovigen, 
de trouwe dienstknechten van Christus. De komst 
van de Heer zal een reinigende uitwerking hebben 
op de gelovigen en zal een troost zijn voor hen die 
hun geliefden verloren hebben in de dood. “Weest 
waakzaam en verslapt niet”, zegt Paulus. 
De tweede brief aan de Thessalonicenzen geeft 
een uitleg over enkele misvattingen die de mensen 
daar bezig hielden. Namelijk dat de wederkomst 
van Jezus zeer nabij was. Dit had tot gevolg dat 
sommigen het niet meer de moeite waard achtten 
om nog te werken en liever hun tijd doorbrachten 
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met berekeningen en bespiegelingen over de a.s. 
grote gebeurtenis. Volgens Paulus is dit 
een dwaling. Met nadruk veroordeelt hij 
degenen die  in de aanstaande 
wederkomst een reden zagen om hun werk 
en verplichtingen te verzaken. Voor 
degenen die precies willen weten hoe de 

vork in de steel zit raad ik aan de twee brieven 
even door te lezen bij de verwarming of 
buiten. Het zijn twee korte brieven, je leest 
ze in een paar uurtjes uit. En daarna gewoon 
weer aan het werk , want het einde der tijden 
zal nog wel niet zo gauw nabij zijn. Hoewel, 
Christus zegt: “Gij kent dag noch uur”. 

 
 Bijeenkomst partnerverlies

 
Bijeenkomst partnerverlies 
Een werkgroep bestaande uit de katholieke geloofsgemeenschap Loenen-Eerbeek, de Protestantse gemeente 
Loenen en Lian Brandsma Uitvaartzorg organiseert een middag voor mensen die pas of langer geleden een 
partner hebben verloren. Door te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, kunnen de 
overgebleven partners wellicht iets voor elkaar betekenen en soms ook steun hebben 
aan elkaar. Dit alles onder het motto: Licht voor elkaar 
De ontmoeting zal plaatsvinden op  
donderdag 1 oktober van 14.00 - 16.00 uur in het Parochiehuis, Hoofdweg 51 in 
Loenen. 
Pastor drs I. Kantoci zal een korte inleiding houden met het thema Licht voor elkaar. 
Zijn bijdrage wordt afgewisseld met muziek en het voorlezen van een gedicht. Na de 
pauze kunnen de deelnemers in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan. 
Belangstellenden kunnen zich vóór 15 september per telefoon, e-mail of persoonlijk 
opgeven bij:  
An Hoogervorst (0313 - 651137/jessie95@kpnplanet.nl) of  
Lucie Modderkolk (055 – 5052012/g.modderkolk4@chello.nl)  
Voor vervoer kan op verzoek gezorgd worden. 
 

Inwijding urnenmuur RK kerkhof 
 
De Loenense Locatieraad en de Beheerscommissie Kerkhoven  hebben de 
handen ineen geslagen om het, toch wel sterk gehavende, kerkhof bij de 
St. Antonius Abt kerk weer een keurige aanblik te geven.  Wie nu een 
kijkje komt nemen zal zeker tevreden zijn over het resultaat.  De 
herinrichting van het kerkhof is nu afgerond. Op zaterdag 19 september 
is er om 19.00 uur een speciale dienst met aansluitend de inwijding van 
de urnenmuur en opgeknapt kerkhof door pastoor Paul Daggenvoorde. 
Paul van Berkum heeft namens de Locatieraad Loenen  zitting in de 
commissie die zeven begraafplaatsen in de parochie  H. Franciscus en Clara. Hij heeft zich sterk gemaakt om 
het kerkhof weer dezelfde aanblik te geven als voor de ruiming.  Aanleiding van de ruiming was het feit dat 
door de fusie van zeven parochies aan het licht kwam dat iedere parochie een verschillende beleid had met het 
kerkhof. Andere tarieven en regels. Het  centrale parochiebestuur wilde een uniforme regeling voor alle 
kerkhoven in het parochieverband.  Er brak een grote klus aan voor  alle locatieraden.   
Van Berkum heeft de klus geklaard. Het is volgens hem een gigantisch karwei geweest: “Ik heb er heel wat 
afgebeld, bezoekjes afgelegd en gemaild. Om de nabestaanden de achterhalen was vaak erg moeilijk. Sommige 
graven zijn zeer oud.  Verlenging van tien jaar was mogelijk.  Omdat  in het verleden nog niks is geregeld 
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kwamen we nu wel uit op een groot aantal van 130 ruimingen.  Deze moesten allemaal geruimd worden door een 
bedrijf die hierin is gespecialiseerd.  Die heeft het keurig uitgevoerd”. 
Het eerste deel van het kerkhof, het oudste, moest onaangetast blijven. Hier bevindt  zich de grafkelder van 
de familie Hacfort. 
Achter op het kerkhof is een gemeenschappelijk graf gekomen van de overblijfselen van de graven die 
geruimd zijn.  Gerda Havekes van de Locatieraad hierover: “We vonden dat we met respect moeten omgaan 
met  de overblijfselen uit  deze graven.  We hebben gekozen voor een plek achter op het kerkhof.  Hierop 
hebben we een grote steen geplaatst met daarop een passende tekst.  Tijdens de inwijding gaan we ook deze 
plek bezoeken”. 
Van Berkum wijst er op dat het nu mogelijk is voor de parochianen uit Loenen en Eerbeek om te  kiezen uit vier 
mogelijkheden. Men kan ‘gewoon’ worden begraven op dit kerkhof.  Cremeren met uitstrooien op het speciale 
strooiveld op het kerkhof.  Kiezen voor een urnenkelder of een plek in de nieuwe urnenmuur. Het is nu ook 
mogelijk voor personen vanaf 75 jaar om een plek te reserveren op het kerkhof.  Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. 
 

Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom. 
 
De zomer is bijna ten einde, dus lekker werkweer op het kerkhof. Vrijdagmorgen 4 
september om 8.30 trekken we de jas uit. We kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken, dus 
wanneer u pas met (vroeg)pensioen bent, kom gerust. 
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 
 

KVV 
 
Dinsdag 8 september a.s. is het weer zover! We gaan een dagje uit met de K.V.V. We 
vertrekken om 08.30 bij de kerk, waar naar toe…...dat blijft nog even een verrassing. De 
dag is geheel verzorgd, dus incl. koffie, lunch en diner. We zijn zeker om 20.00 uur weer 
thuis in Loenen. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus, dus geef u snel op. Voor inlichtingen belt 
u naar Joke Blom 5051134. 
 

Liturgische vieringen 
 
Zat. 05 sept. 2015 Woord en Communieviering 

Intenties: Geert Mulder/Jacoba Maria Seesink-Ophof/Nolda en Geert Elgersma-Sanders/Overl. 
Fam. Klomp-Koers/Willem Jodeph Visseren/Overl. Fam. Bijvank/Overl. Ouders Tiedink-
Streppel. 

Zon. 13 sept. 2015 Woord en Communieviering.  
Intenties: Juffrouw Klomp/Willem Joseph Visseren/Theodora Alberta Maria Kruitbosch-Koolman. 

Zat. 19 sept. 2015 Eucharistieviering 
Intenties: Tonia Klomp/Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek/Overl. Echtpaar Kamphorst-van 

Schaik/Willem Joseph Visseren/Overl fam. Bijvank/ Ben en kleinzoon Thomas 
Stuivenbelt/Lies Elshof-Braam. 

Zon. 27 sept. 2015 Eucharistieviering 
Intenties: Overl. Echtpaar Meurs-v.d Linde/Antonia Wilhelmina Maria Linthorst-

Pijnappel/Henricus Gerardus Hafkamp/Willem Joseph Visseren/Riet Blom Tijhuis. 
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Kerkdiensten September 
 
Protestantse gemeente 
 
Zondag   6 september   10.00 uur  Mevr. Ds G. Loeve, Apeldoorn 
       Koffie na de dienst  
       Coll.: Missionair Werk en Kerkgroei 
 
Zondag   13 september  10.00 uur  Mevr. Ds L.E. Bassa, Voorst 
       Nationale ziekenzondag 
       Collecte de Zonnebloem, afd. Loenen 
 
Zondag  20 september  10.00 uur  Mevr. Ds. E. Rijks, Twello 
       Startzondag m.m.v. “Olto” 

Koffie na de dienst  
       Coll.: Vredesweek 
 
Zondag  27 september  10.00 uur  Mevr. P.A. Eijgenhuis – De Kool, Kampen 
       Coll.: restauratie muur- en hekwerk 
 
 
 
Zondagsschool begint weer op 6 september om 10.00 uur in het Jeugdhuis. 
Startzondag op 20 september om 10.00 uur in de kerk. 
 
 
 
 
Rooms Katholieke parochie 
 
Zaterdag 05 sept: (L)  19.00 uur  Woord en communieviering. 
       Voorganger pastor W. Vroom - m.m.v. In Between uit 
       De Vecht  
 
Zondag 13 sept: (L)  10.00 uur  Woord en Communieviering. 
       Voorganger: Dhr. J. Oude Voshaar - m.m.v. Con Spirito. 

 
Zaterdag 19 sept: (L)  19.00 uur  Eucharistieviering. 
       Celebrant: pastoor P. Daggenvoorde – m.m.v. Con  
       Spirito 
 
Zondag 27 sept: (L)  10.00 uur  Woord en Communieviering. Voorganger pastor  

W. Vroom- m.m.v. Con Spirito. 
 


